
Utbildning om Janusmed njurfunktion 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahåller (via 

kunskapsportalen Lärtorget) en webbutbildning om 

kunskapsstödet och hur rekommendationerna ska tolkas. 

Utbildningen är kostnadsfri. Sök på ”Janusmed 

njurfunktion” i kurskatalogen på Lärtorget 

(http://lartorget.sll.se). 

 

Uppskattat av användarna 

I användarundersökningar uppger läkare att man har ett 

mycket högt förtroende för Janusmed njurfunktion, som 

upplevs ge stöd i yrkesrollen, vara enkel att använda, öka 

patientsäkerheten och ge stöd vid 

läkemedelsgenomgångar. 

 
”En av de viktigaste funktionerna i journalsystemet!” 
 
”Mycket bra för medicinsk säkerhet och tidsbesparande” 
 
”Ett av få ’nya hjälpmedel’ som är verkligt användbar.” 

 

Mer information 

För mer information eller frågor kring  

Janusmed njurfunktion kontakta e-tjanster.hsf@sll.se 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:e-tjanster.hsf@sll.se


Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för 

ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion 

till patienter över 18 år. Kunskapsstödet 

innehåller evidensbaserade rekommendationer 

för läkemedelsdosering, anpassade efter 

patientens njurfunktion.  

 

Tänk på njurfunktionen vid läkemedelsdosering 

Studier visar att läkemedelsbiverkningar och andra 

läkemedelsrelaterade problem, såsom överdosering av 

läkemedel i förhållande till patientens njurfunktion, är 

orsak till inläggning för 10-15% av patienterna på 

akutmedicinsk avdelning. Janusmed njurfunktion har 

utvecklats för att förenkla dosanpassning för patienter 

med nedsatt njurfunktion och förbättra 

patientsäkerheten.   

 

Målgrupp 

Kunskapsstödet används av läkare, sjuksköterskor och 

apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som 

ordinerar läkemedel och/eller genomför 

läkemedelsgenomgångar. 

 

Innehåll 

Janusmed njurfunktion innehåller evidensbaserade 

rekommendationer om läkemedelsdosering, anpassade 

efter patientens beräknade njurfunktion. Det finns också 

uppgifter om njurpåverkan per substans. Innehållet 

produceras av Medbase, Finland, men anpassas och 

tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 

Region Stockholm.  

Janusmed njurfunktion nationellt hösten 2021 

Från oktober 2021 är Janusmed njurfunktion tillgängligt 

för användare i hela Sverige. På webben nås 

kunskapsstödet direkt via Janusmed.se/njurfunktion 

eller via länk från janusinfo.se 

 

Janusmed njurfunktion i journalsystemet 
I TakeCare och VAS finns en färdig integration mot 
Janusmed njurfunktion. Övriga journalsystem har 
möjlighet att göra en integration via Sil (Inera/SKR). 

Observera att eftersom varje journalsystemleverantör kan 

göra sin egen lösning kan utseendet på Janusmed 

njurfunktion variera mellan olika journalsystem. 

 

I TakeCare och VAS visar knappen i Janusmed integrerad 

automatiskt en relativ/kroppsytejusterad eGFR-skattning 

för aktuell patient när läkemedelsmodulen öppnas. Vid 

klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, 

klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens 

beräknade njurfunktion ligger till grund för föreslagna 

dosrekommendationer. Vikt och längd kan matas in för 

bestämning av absolut eGFR. 

 

Janusmed njurfunktion på webben 

Kunskapsstödet finns på webben tillsammans med 

Janusmeds andra kunskapsstöd. Patientuppgifter matas 

in manuellt för att kunna skatta njurfunktion och få 

rekommendationer. På webbsidan kan man också bläddra 

mellan flikarna för de olika kunskapsstöden i Janusmed. 


